
Kids Wake-Up Light

 
Knapper som lyser i mørket

Sov med solnedgangssimulering

Tilpass med klistremerkesett

 
HF3503/01

Wake-Up Light designet for barn
Sovne avslappet og våkne uthvilt

Dette Wake-Up Light, som er designet for å hjelpe barn med å sovne enkelt og våkne opp uthvilte, er en flott

venn å ha på soverommet. Og du kan sove bedre vel vitende at barnet ditt våkner på en behagelig måte hver

morgen. Brukes under oppsyn av voksne.

Simulerer naturlig soloppgang og solnedgang

Soloppgangssimuleringen vekker barnet gradvis

Solnedgangssimulering for rask innsovning

Wake-up Light med klinisk bevis for at den virker

Knapper og figurer som lyser i mørket

Justerbar lampe til lesing på sengen

Tilpass lampen med medfølgende klistremerker

Slumre med et trykk

Velg et av to pip for vekking

Utformet for barn: selvlysende elementer og klistremerker
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Høydepunkter

Simulerer naturlig soloppgang

Lyset, som er inspirert av naturens soloppgang,

øker gradvis i løpet av 30 minutter til

soverommet til barnet er fylt med lysegult lys.

Den gradvise prosessen med økende lys gjør

at barnet våkner opp på en naturlig måte. Når

lyset er på sitt sterkeste, vekker ett av to pip

barnet, slik at barnet er klart for dagen.

Simulerer solnedgang

Den integrerte solnedgangssimuleringen

hjelper barn som vil sovne til lys, ved gradvis å

redusere lyset i løpet av 30 minutter.

Leselampe ved sengen

Alle foretrekker ulike lysnivåer. Med ti

lysintensiteter kan barnet tilpasse lysstyrken

for lesing eller å slappe av.

Snooze

Trykk på toppen av lampen for å stoppe lyden,

la lyset være på, og start slumringen. Etter ni

minutter starter lyden forsiktig på nytt.

Vekkepip

På angitt vekketidspunkt spilles valget ditt

mellom to skånsomme pip av, som øker i

volum, for å hjelpe barnet ditt med å våkne.

Selvlysende og klistremerke

Kids Wake-Up Light har et romskiptrykk på

forsiden av lampen og knapper som lyser i

mørket. I tillegg får barna muligheten til å

skreddersy utseendet på Wake-Up Light med

de medfølgende klistermerkene. Vi anbefaler å

følge med og hjelpe barna når de dekorerer

lampen.

Godt utprøvd teknologi

Det er klinisk bevist at Philips Wake-up Light

forbedrer din generelle velvære etter at du har

våknet. Flere uavhengige studier har vist at

Wake-up Light gjør det mer behagelig å våkne,

får deg i bedre humør og gjør at du føler deg

kvikkere og mer opplagt om morgenen. 92 % av

voksne brukere sier at det er behagelig å bli

vekket av Wake-up Light, mens 88 % av

brukerne sier at Wake-up Light gjør det bedre å

våkne enn før.*
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Spesifikasjoner

Lett å bruke

Sklisikre gummiføtter

Snooze-type:: Smart snooze

Kontroll for lysstyrke på skjermen:

4 innstillinger

Demofunksjon i butikk

Antall vekketider: 1

Trykk på slumring for lyd: 9 minutter

Lyd

Antall oppvåkningslyder: 2

Musikk fra smarttelefon/iPod: Nei

Velvære med lys

Gli inn i drømmenes verden på en naturlig

måte

Øk energien om morgenen

Våkne forsiktig med lys

Naturlig lys

Innstillinger for lysstyrke: 10

Lysintensitet: 200 lux

Prosess for soloppgangssimulering:

30 minutter

Farger til soloppgangssimulering: Sterkt gul

Sovnefunksjon

Produktdetaljer

Baksiden av huset: Skinnende hvit

Type lyskilde: LED

Mål for esken (B x H D): 200 x 200 x 130 mm

Vekt for esken: 600 gram

Målene til Wake-up Light: 180 x 180 x 115 mm

Vekten til Wake-up Light: 290 gram

Isolering til Wake-up Light: Klasse III (drives

av klasse II strømkontakt)

Lampe som kan byttes: Nei

Drift

Ledningslengde EU/US: 150/180 cm

Isoleringsklasse: Klasse II (dobbel isolasjon)

Nominell inngangseffekt: 7,5 W

Nominell inngangsspenning: 100–240 V AC,

50/60 Hz

Nominell utgangseffekt: 5,4 W

Nominell utgangsspenning: 15 V DC

Sikkerhet og forskrifter

Våkne med lys: Ikke for almennbelysning

UV-fri

Opprinnelsesland: Kina

* *(Blauw Research 2008, N = 477 brukere)
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